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NÁVRH  UZNESENIA 

 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 
 

A.  vyjadruje 
 

podporu priloženého návrhu zonácie územia Mestských lesov v Bratislave.  
 

B. odporúča 
 
starostke konať pri presadzovaní návrhu zonácie tak, že požiada primátora Hlavného mesta SR 

Bratislavy, aby uložil mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť zaviesť 

zonáciu územia Mestských lesov Bratislave prijatím nasledovných opatrení a ich postupnou realizáciou 

najneskôr do 30.06.2018 nasledovne:  

 

1.  rozšíriť referenčné plochy FSC (certifikačný systém) o všetky jednotky priestorového 

rozdelenia lesa (JPRL) staršie ako 100 rokov, ktoré sa nachádzajú v zóne C a vylúčiť 

obnovnú ťažbu v týchto porastoch (JPRL) počas celej doby platnosti Programu 

starostlivosti o les (PSL) do r. 2025. 

 

2.  požiadať Okresný úrad v Bratislave o zmenu Programu starostlivosti o les pre všetky 

dotknuté porasty (JPRL), ktoré sa nachádzajú v zóne C, a to v časti „Popis porastov a plán 

hospodárskych opatrení“, zmenou hospodárskeho opatrenia  z „obnovnej ťažby“ na „bez 

zásahu“, z dôvodu ich začlenenia medzi referenčné plochy FSC. 

 

3.  zverejniť zonáciu územia Bratislavského lesného parku v správe Mestských lesov v 

Bratislave na webovej stránke Mestských lesov v Bratislave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DȎVODOVÁ SPRÁVA 
 
  

Mestské lesy v Bratislave (ďalej len „MLB“) boli zriadené k 01.01.1994, pôvodne ako oddelenie 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a od 01.07.1994 ako samostatne hospodáriaca príspevková 
organizácia, za účelom spravovania a zveľaďovania lesného majetku mesta so zameraním na podporu 
mimoprodukčných funkcií lesov. 

Podľa zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie MLB, schválenej uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1798/2014 zo dňa 23.10.2014, medzi 
základné predmety činnosti príspevkovej organizácie MLB patria najmä tieto úlohy: 
 
1) vytváranie podmienok pre krátkodobú rekreáciu, pobyt v prírode a šport v lesnom prostredí, pri 

súčasnom plnení požiadaviek ochrany prírody a krajiny, zabezpečovaní biologickej rovnováhy a 
ekologickej stability dotknutého územia a zachovaní jeho krajinného rázu; 

 
2) zveľaďovanie lesného majetku so zameraním na podporu mimoprodukčných funkcií lesov, a to 

najmä  sociálnych funkcií (rekreačná, zdravotná, prírodoochranná, kultúrna) a ekologických 
(pôdoochranná, retenčná, klimatická); 

 
3) správu lesného pôdneho fondu a lesných porastov na pozemkoch zverených do správy, činnosti v 

zmysle lesného hospodárskeho plánu (programu starostlivosti o les) a zabezpečenie odbytu 
vyťaženej drevnej hmoty. 

 
Najmä prvé dve úlohy vedenie MLB dlhodobo neplní v dostatočnom rozsahu, resp. neplní ich 

primerane existujúcemu potenciálu ani s ohľadom na potreby a očakávania značnej časti návštevníkov – 
užívateľov lesoparku.  

 
Nakoľko významná časť územia MLB sa nachádza na území mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že významnú časť návštevníkov lesoparku predstavujú obyvatelia 
tejto mestskej časti, mestská časť Bratislava – Karlova Ves má prirodzene záujem podporovať plnenie 
vyššie uvedených úloh, smerujúcich k posilneniu rekreačného potenciálu a ostatných mimo - 
produkčných funkcií lesov                                   na území lesoparku. 

 
Pre zlepšenie plnenia rekreačnej funkcie a ostatných mimo - produkčných funkcií lesov v MLB je 

potrebné uviesť do súladu jednotlivé funkcie (spôsoby využitia) lesov, a to najmä funkciu produkčnú 
(lesné hospodárstvo) s funkciou rekreačnou a s ochranou prírody. 

Lesné hospodárstvo je dlhodobo podmieňujúcim a súčasne limitujúcim faktorom všetkých 
ostatných činností a záujmov na území MLB, a to najmä vo vzťahu k rekreácii a ochrane prírody. 
Hospodárenie v lesoch je preto možné vykonávať len spôsobom a v rozsahu, ktorý neohrozí rekreačnú a 
prírodoochrannú funkciu MLB, ale práve naopak, bude smerovať k ich posilneniu. To sa v súčasnosti 
v potrebnom rozsahu nedeje, a preto existuje trvalý konflikt medzi lesným hospodárstvom, najmä ťažbou 
a približovaním dreva (ich lokalizáciou a spôsobom vykonávania) a rekreáciou a ďalšími mimo - 
produkčnými funkciami, ktoré sú touto lesohospodárskou činnosťou zbytočne ohrozované. 

 
Predkladaný Návrh zonácie územia Mestských lesov v Bratislave vznikol z iniciatívy zástupcov 

odbornej a občianskej verejnosti v procese plnenia Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 1798/2014 zo dňa 23.10.2014, ktorým mestské zastupiteľstvo 
prerokovalo Koncepciu mestských lesov do roku 2025, a ktoré takúto spoluprácu vedeniu MLB priamo 
ukladá. 
 

Predkladaný návrh zonácie MLB významne prispieva k zmierňovaniu resp. k vyriešeniu vyššie 
uvedených stretov záujmov, a to tým, že na území MLB jednoznačne vymedzuje 3 zóny, pričom každá 



z nich má svoj špecifický režim. Zásada voľného pohybu osôb (peších aj cyklistov) platí na celom 
území MLB, vrátane navrhovanej Zóny C. 
 

Predkladaný návrh zonácie MLB nemá zásadný vplyv na hospodársky výsledok MLB, nakoľko 
jeho uskutočnením nedôjde k zmene celkového objemu úmyselnej ťažby oproti súčasnosti (5000 
m3/ročne), ale len k zmenám v jej lokalizácii. Znamená to, že táto obnovná ťažba sa bude naďalej 
vykonávať v súlade s platným PSL, ale nie na celom území lesoparku, ako je tomu v súčasnosti. Vytvoria 
sa tak pomerne rozsiahle oblasti (cca 50 % súčasnej rozlohy MLB), na ktorých sa bude uskutočňovať len 
výchovná a náhodná ťažba, ktorej vplyv na kvalitu rekreácie, ako aj z hľadiska ochrany prírody je 
v porovnaní s obnovnou ťažbou podstatne menší. 
 

Predkladaný návrh zonácie MLB po jeho aplikácii do praxe formou navrhovaných opatrení 
výrazne prispeje k zvýšeniu kvality rekreácie, pobytu v prírode a športovania v lesnom prostredí, pri 
súčasnom zlepšení stavu ochrany prírody a krajiny, biologickej rovnováhy, ekologickej stability a 
krajinného rázu dotknutého územia, a tým aj k zvýšeniu pocitu pohody a spokojnosti väčšiny jeho 
návštevníkov. 

 
Bratislava, júl 2017 

 
 

Stanoviská komisií k materiálu: 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo dňa 
13.03.2017: 
Komisia RPHSR prejednala predložený materiál a vyjadruje tomuto návrhu podporu. 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 1 
 

Stanovisko komisie pre životné prostredie a verejný poriadok (ŽPVP) zo dňa 13.03.2017: 
Komisia ŽP  OP a VP odporúča materiál  Návrh zonácie územia Mestských lesov v Bratislave prijať a  
materiál predložiť do MiR a MiZ. 
Hlasovanie  Za :    5          proti :    0                   zdržal sa: 0 

 

Stanovisko komisie výstavby a územného plánu (VÚP) zo dňa 15.03.2017: 
Komisia nerokovala o predloženom materiáli „Návrh zonácie územia Mestských lesov v Bratislave“ 
nakoľko nepadá do kompetencie Komisie VUP a zároveň aj z toho dôvodu, že nebol prítomný 
spracovateľ predmetného materiálu. 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 
 

 
 

 

 
 
 
 



 
Návrh zonácie územia Bratislavského lesného parku v správe Mestských lesov v Bratislave 

 

Územie Bratislavského lesoparku v správe MLB je funkčne rozčlenené na základe prevládajúcich funkcií 
do 3 zón: 
 
Zóna A – „zóna intenzívnej rekreácie“  
Predstavuje hlavné centrá rekreácie a ich zázemie -  Rekreačné centrum Kamzík, Rekreačné centrum 
Horná mlynská dolina (predtým Železná Studienka), Rekreačné centrum Kačín a Rekreačné centrum 
Krasňany.  
 
Rozloha: cca 200 ha 
 
Hlavná funkcia:  
rekreácia v prírodnom prostredí, s vysokým zastúpením prírodných prvkov. V tejto zóne je možné 
uvažovať v prípade potreby aj s budovaním nových prvkov a zariadení rekreačnej infraštruktúry, v súlade 
s platným územným plánom. 
 
Lesné hospodárstvo sa vykonáva v súlade s platným PSL. 
Záujmy ochrany prírody sa uplatňujú v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
Zóna B – „zóna rekreácie, ochrany prírody a lesného hospodárstva“  
Predstavuje „rozptylové územie“ Zóny A a tvoria ju všetky plochy, ktoré neboli explicitne zaradené do 
zóny A alebo do zóny C. 
 
Rozloha: cca 1 400 ha 
 
Prevládajúca funkcia:  rekreácia v prírodnom prostredí 
Doplnkové funkcie: ochrana prírody a lesné hospodárstvo 
 
Hlavný rozdiel oproti Zóne A spočíva v tom, že v Zóne B by sa už nemalo uvažovať  s budovaním 
nových prvkov a zariadení rekreačnej infraštruktúry (okrem výnimočných prípadov), ale len s využívaním 
a udržiavaním                    (v prípade potreby aj s rekonštrukciou) existujúcich zariadení. 
 
Lesné hospodárstvo sa vykonáva v súlade s platným PSL. 
Záujmy ochrany prírody sa uplatňujú v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov. 
 
 
Zóna C – „zóna kľudu“ alebo „zóna ochrany prírody a rekreácie“ 
Zónu tvoria existujúce a navrhované referenčné plochy FSC, existujúce a navrhované osobitne chránené 
(maloplošné) územia s 3., 4. a 5. stupňom ochrany, lesné biocentrá (v zmysle Regionálneho Územného 
systému ekologickej stability), ako aj ostatné lesy s vysokou ochranárskou hodnotou (LVO) a iné lokality 
významné                     z hľadiska ochrany prírody. 
 
Rozloha: cca 1 600 ha 
 
Prevládajúca funkcia: ochrana prírody a rekreácia. 
Doplnková funkcia: rekreácia v prírodnom prostredí. 



 
V tejto zóne ide najmä o dosiahnutie zosúladenia záujmov rekreácie a ochrany prírody, pri 
súčasnom výraznom obmedzení lesného hospodárstva. 
 
Lesné hospodárstvo sa vykonáva v súlade s platným PSL, avšak s vylúčením úmyselnej obnovnej ťažby 
v porastoch starších ako 100 rokov, tzn. že v porastoch (JPRL) nachádzajúcich sa v tejto zóne sa môže 
vykonávať len úmyselná výchovná ťažba (v porastoch mladších ako 100 rokov). Odstraňovanie (výrub) 
stromov v blízkosti turistických a cyklistických chodníkov a rekreačných centier, ktoré predstavujú 
bezpečnostné riziko pre návštevníkov, sa môže vykonávať aj v tejto zóne bez obmedzenia. 
Záujmy ochrany prírody sa uplatňujú v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov. 
 
 
Zásada voľného pohybu osôb (peších aj cyklistov) platí na celom území MLB, vrátane navrhovanej 
Zóny C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 - Mapa – návrh zonácie MLB 
 



 
 
Príloha č.2 



Dopady uplatňovania záujmov ochrany prírody na lesné hospodárstvo v Zóne C z hľadiska objemu ťažby a rozlohy 
územia dotknutého ťažbou 

 
 
 
Príloha č.3 



 
Zoznam lesných porastov (JPRL) navrhovaných na zaradenie do Zóny C 
 
 

 


